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V. Rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výdaji 
spojenými s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou 
dávek důchodového pojištění 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 rozpočtových pravidlech je součástí státních finančních aktiv 
zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. Na tento účet se převádí ze státního rozpočtu 
za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a 
pokut připadajících na důchodové pojištění vyšší než výdaje na dávky důchodového pojištění 
včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek 
důchodového pojištění, částka ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. 

Způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů je stanoven vyhláškou č. 76/2005 Sb., 
o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji 
na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb. 

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které plátci platí povinně, včetně 
příslušenství činily 317,8 mld. Kč. Příjmy z dobrovolného důchodového pojištění činily 
109,7 mil. Kč. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění včetně příslušenství a příjmy 
z dobrovolného důchodového pojištění dosáhly za všechny kapitoly státního rozpočtu, které 
pojistné vybírají, v úhrnu částky 317,9 mld. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění činily za všechny kapitoly státního rozpočtu, 
ze kterých jsou vypláceny, v úhrnu 346,2 mld. Kč. 

Výše výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek 
důchodového pojištění („výdaje na správu“) v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí se 
vypočítá jako součin koeficientu 0,9241 a výdajů České správy sociálního zabezpečení 
snížených o: 

 výdaje na dávky důchodového pojištění, 

 výdaje na dávky nemocenského pojištění, 

 výdaje na další dávky sociálního zabezpečení, 

 výdaje na výplaty, které podle zvláštních právních předpisů provádí Česká správa 
sociálního zabezpečení, 

 výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky s výjimkou programů, 
které se týkají důchodového pojištění. 

Výdaje na správu v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí byly vypočteny ve výši 
7,1 mld. Kč. 

Výše výdajů na správu necivilních správ sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra a Vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti se vypočítá jako součin 
výdajů na dávky důchodového pojištění v příslušné rozpočtové kapitole a čísla vypočteného 
jako podíl výdajů na správu v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí k výdajům na 
dávky důchodového pojištění v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Výdaje na správu necivilních správ sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Ministerstva 
vnitra a Vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti byly vypočteny ve výši 177 mil. Kč. 

U kapitoly Ministerstvo financí nejsou výdaje na správu propočítávány, jelikož z této kapitoly 
nejsou vypláceny dávky důchodového pojištění; z této kapitoly jsou vypláceny dávky 
nemocenského pojištění a zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil – celníků při 
skončení služebního poměru. 
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Celkové výdaje na správu byly vypočteny za všechny kapitoly ve výši 7,29 mld. Kč. 

Výdaje na dávky důchodového pojištění a výdaje na správu dosáhly v úhrnu 353,5 mld. 
Kč. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění dosáhly v úhrnu částky 317,9 mld. Kč, jsou 
tedy nižší o 35,6 mld. Kč, což představuje schodek hospodaření systému důchodového 
pojištění v roce 2010. 

Výpočet salda hospodaření systému důchodového pojištění dokumentuje přiložená tabulka. 

Tabulka č. 65 – Výpočet salda hospodaření systému důchodového pojištění (v tis. Kč) 
MPSV Min. obrany Min. vnitra Min. sprav. Min. financí Celkem

308 516 712 2 090 238 6 027 439 723 833 523 676 317 881 898

v tom: příjmy z pojistného na důchodové pojištění 308 406 994 2 090 238 6 027 439 723 833 523 676 317 772 180
            p říjmy z dobrovolného pojistného na  důchodového pojištění 109 718 109 718

337 798 656 3 853 800 4 034 918 525 568 346 212 942

7 693 075

1 907 788

536 605 353 498 813

v ostatních kapitolách (součin výdajů na dávky důchodového pojištění a 
koeficientu)

187 228 523 676 -35 616 915

11 037

Rozdíl příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky 
důchodového pojištění včetně výdajů na správu (přebytek + ; schodek -
)

-36 391 115 -1 844 492

84 733

Součet výdajů na dávky důchodového pojištění a výdajů na správu 344 907 827 3 934 730 4 119 651

80 930

v kapitole MPSV (součin správních výdajů České správy sociálního 
zabezpečení a koeficientu)

7 109 171

Výdaje na správu - výdaje spojené s výběrem pojistného na důchodové 
pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění:

0,0210 0,0210 0,0210

pro kapitolu MPSV (stanoven vyhláškou č. 76/2005 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 56/2010 Sb.)

0,9241

pro ostatní kapitoly (podíl výdajů na správu v kapitole MPSV k výdajům na
dávky důchodového pojištění v kapitole MPSV)

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění celkem

Výdaje na dávky důchodového pojištění

Správní výdaje České správy sociálního zabezpečení

Koeficient:

 

Schodek hospodaření systému důchodového pojištění je součástí celkového schodku státního 
rozpočtu. 


